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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

(8 de novembro de 2021) 

Ao oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, a reunião do Conselho Fiscal teve 

lugar por via da plataforma zoom, devido aos diferentes locais em que os membros se encontram.  

Estiveram presentes na Reunião, o Presidente, Tomás Viçoso; o Vice-Presidente, Luís Januário; 

a Secretária, Carolina Rufino; a 1ª Suplente, Inês Loureiro; e o 3ª Suplente, António Pestana.  

 

A ordem de trabalhos foi: 

- Período Antes da Ordem do Dia - PAOD; 

- Parecer do Relatório de Contas; 

- Relatório de Atividades do Conselho Fiscal; 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – PAOD: 

Tomás Viçoso iniciou a reunião, demonstrando o relatório de Contas fornecido pela Empresa de 

Contabilidade. A empresa de contabilidade tendo sido contratada este ano, não apresentou o 

relatório como seria habitual, sendo um relatório especificamente contabilístico, na medida em 

que existem muitas rúbricas e dados que os membros do Conselho Fiscal não têm competência 

para aferir.  

Luís Januário sugeriu falar com a empresa de contabilidade de modo que pudesse ser remediado, 

de alguma forma, para que o CF, enquanto órgão, conseguisse elaborar um relatório fosse coeso 

e informativo para os alunos. Carolina Rufino concordou.  

Tomás Viçoso sublinhou que a apresentação gráfica dos resultados dos gastos da AAFDL estava 

bastante ilustrativa e que poderia ajudar na interpretação, mas a nível de informação, os dados 

eram meramente numéricos ou rubricados.  

Carolina Rufino sugeriu que o Conselho Fiscal escrevesse o parecer a explicar toda a situação, 

anexando este ficheiro a esse mesmo parecer para que os alunos tivessem conhecimento, antes da 

Reunião Geral de Alunos. 

Pedro Pinto considerou que se falasse com o Tesoureiro e os Vice-Presidentes da Direção de 

modo que se pudesse ter uma visão mais clara dos gastos da AAFDL. 

Carolina Rufino questionou se, sendo esta uma situação excecional e fora do alcance do 

Conselho Fiscal, se não se poderia entregar um parecer posterior à RGA, de modo que 

conseguíssemos obter um relatório mais claro para que fosse possível um parecer mais 

informativo. Tomás Viçoso explicou que os Estatutos da AAFDL não permitem essa opção.  

Tomás Viçoso informou que ia falar com o Tesoureiro para conseguirem arranjar uma solução 

possível para a situação.  

Carolina Rufino sugeriu que se comentasse num documento Google Docs, as sugestões e o que 

poderia ser feito tendo em conta este relatório, uma vez que em caso de não haver outra solução 

mais pertinente, este relatório vai ter sempre de servir de base ao parecer do Conselho Fiscal.  
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Luís Januário propôs que se tentasse adiar a RGA, com este fundamento, para que os alunos 

tivessem acesso a uma informação mais detalhada e clara. Tomás Viçoso e os restantes membros 

concordarem.  

Carolina Rufino teve a ideia de, em caso de impossibilidade de adiamento da RGA, o Conselho 

Fiscal emitir um comunicado aos alunos, com antecedência, a explicar a situação. Os membros 

concordaram.  

Tomás Viçoso informou, ainda, que na última RGA, houve uma intervenção no sentido de apelar 

ao não conhecimento, por parte dos alunos da Faculdade, de conceitos financeiros e 

contabilísticos, pelo que propôs que se fizesse um catálogo de definições de conceitos, de forma 

a elucidar aos alunos para terem uma melhor ideia e construírem uma opinião mais fundamentada 

sobre os assuntos que o Conselho Fiscal levar a RGA, nomeadamente, a admissibilidade ou não 

da realização de auditorias.  

Os membros concordaram.  

 

O Presidente depois de ter falado com o Presidente da Mesa da RGA e o Tesoureiro, informou 

que a melhor decisão seria adiar a RGA de dia 8 para dia 10 de novembro, para que a empresa de 

contabilidade tivesse tempo para enviar um relatório mais detalhado, e consequentemente, que o 

Conselho Fiscal pudesse fazer um parecer mais coeso e informativo.  

Como tal, mais tarde, foi enviado o novo Relatório de Contas, sendo que num Relatório de Contas 

apenas estão as despesas faturadas quer pela AAFDL, quer pela entidade que passa a fatura.  

Tomás Viçoso informou ainda que, sendo que o Relatório de Contas é só até setembro de 2021, 

e tendo em consideração que a AAFDL “ganhou vida” em outubro, com o final das restrições e o 

início das festas, a Direção tinha ideia de elaborar um relatório informal com alguns valores no 

que se passou no mês de outubro, entre elas, Inscrições e Festas, de forma a que os alunos tenham 

um conhecimento generalizado do que aconteceu neste mês, pese embora o relatório de contas do 

próximo mandato vir sempre a discriminar esses valores.  

António Pestana questionou se seria tudo compilado num só documento ou se seriam separados. 

Tomás Viçoso respondeu que este relatório da Direção seria um documento meramente informal, 

enquanto o relatório de contas da contabilidade é contabilisticamente certificado.  

Antes de avançar, Carolina Rufino procedeu à votação para aprovação das atas. Em primeiro 

lugar, foi aprovada, pelos presentes, por maioria de 4 votos e 1 abstenção a ata de 9 de outubro. 

De seguida, foi aprovada por maioria de 4 votos e 1 abstenção dos presentes, a ata de 17 de 

outubro. A ata de 13 de outubro foi também aprovada por maioria de 4 votos e 1abstenção dos 

presentes. Por fim, a ata de 1 de novembro foi aprovada por maioria de 4 votos e 1 abstenção. 

 

Parecer do Relatório de Contas: 

Tomás Viçoso informou que pretende fazer uma introdução a explicitar que esta análise irá ser a 

melhor possível tendo sempre em conta a limitação dos membros do Conselho Fiscal a nível de 

conhecimento de rúbricas contabilísticas.  

A análise do Relatório de Contas consiste nos gastos feitos entre 30 de setembro de 2020 a 30 de 

setembro de 2021. 
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Luís Januário afirmou que, se assim for, então irá ser analisada a coluna da esquerda relativa ao 

fecho da contabilidade, contudo, questionou, tendo em consideração que a contabilidade do ano 

passado fechou a setembro de 2020, e tendo em consideração que o relatório de 2019/2020 foi 

apenas relativo até fevereiro de 2020, se os valores de comparação são de fevereiro de 2020 a 

setembro de 2020.  

Tomás Viçoso respondeu que o termo de comparação serão os mandatos anteriores e os valores 

desses mesmos mandatos a nível contabilístico, por exemplo, o mandato passado foi analisado de 

28 de fevereiro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020.  

Luís Januário propôs que em ata ficasse um “apanhado” geral do que é discutido, de modo que 

não se torne complicado escrever todos os valores em discussão.  

Tendo em consideração que o relatório de contas versa apenas até ao mês de setembro, Tomás 

Viçoso pensou que se poderia fazer uma referência ao mês de outubro, mês em que a AAFDL 

“voltou à vida” normal e portanto, foi um mês com mais gastos, não sendo dados tão fidedignos 

como um relatório de contas. 

Luís Januário questionou se, relativamente aos núcleos, iremos comparar o balanço de meio de 

semestre e agora, tendo em consideração que já foi feito uma prévia análise ao gasto até meio 

mandato. Tomás Viçoso considerou que sim, que dever-se-ia ter em conta esse balanço de 

despesas. 

Tomás Viçoso chamou à atenção para o facto de os valores presentes no relatório serem valores 

faturados, enquanto os valores do balanço de despesas lançado a meio do mandato, inclui despesas 

não faturadas, pelo que os valores de um documento para o outro podem divergir.  

Luís Januário constou que do NEH faltam 76,50€ relativamente ao balanço de despesas, após 

meio mandato, sem justificação. Das tunas faltam 23€ apos meio mandato, relativamente ao 

balanço de despesas sem justificação, o NEC é de menos três euros após meio mandato, sem 

justificação e o NELB corresponde ao balanço de despesas.  

Relativamente na Secção Associativa, na Ação Social, o Conselho Fiscal concluiu que existem 

1000 euros que não foram faturados, tendo em consideração o balanço de despesas.  

Luís Januário sugeriu que se fizesse uma advertência para os próximos mandatos, no sentido de 

compararmos o orçamentado inicialmente e o até agora gasto, de modo a consciencializar a 

necessidade de orçamento, por vezes, muito altos que não têm, depois, justificação uma vez que 

os gastos não chegam a esse orçamento inicial. Por exemplo, os núcleos tinham orçamentado 

inicialmente 4000 euros, tendo sido gastos (faturados) apenas 1178, 68 euros.  

Tomás Viçoso questionou os membros no sentido de saber se concordariam em analisar 

primeiramente os gráficos do relatório de contas e, mais tarde, voltar à comparação do que foi 

gasto nos vários departamentos.  

Relativamente ao gráfico dos proveitos e custos, os membros concluíram que nos meses de 

novembro e dezembro houve mais gastos, sendo estes meses aqueles em que existe um maior 

investimento, atingidos os proveitos em março aquando de um grande número de vendas da 

AAFDL Editora. O mês de dezembro é o mês de fecho do ano civil e portanto, há sempre custos 

associados, nomeadamente, no que diz respeito à eletricidade.  

Luís Januário questionou porque é que, em termos de receita, o mês de dezembro está quase tão 

bom quanto o mês de março. António Pestana justificou que talvez poderia ter sido o 

recebimento das verbas do IPDJ.  
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Relativamente a setembro, Luís Januário justificou o pico das receitas não só com o início do 

ano letivo, mas também com a realização da Feira do Livro.  

O Presidente explicou ainda que, não sendo a AAFDL alheia ao Covid, existem algumas 

diferenças comparativamente aos tempos normais, tendo sido aumentada a dívida 

substancialmente e foi sendo reduzida, durante o presente mandato.  

Luís Januário reparou que a tabela da direita é referente ao ano contabilístico de 2019/2020 e 

que não abrange qualquer mês do presente mandato. Tomás Viçoso realçou que é importante 

referir que o resultado apresentado pelo relatório de contas tem em conta os meses de covid.  

António Pestana considerou que, primeiramente, antes de se explicar o relatório de contas, dever-

se-ia elucidar os alunos sobre um esclarecimento de conceitos contabilísticos, nomeadamente, o 

conceito de ano contabilístico.  

Luís Januário explicou que deveria ser justificado aos estudantes que as tabelas se referem de 

setembro a setembro, e segundo a visão do CF, não deveria ser de setembro a setembro, mas sim 

a duração de um mandato normal.  

Tomás Viçoso alertou para o facto de a comparação ser feita com os resultados do relatório de 

contas de 2019/2020 ou 2018/2019, a título de exemplo, cujos resultados líquidos foram, 

respetivamente, 206 889, 15 euros e 102 79, 23, sendo que o atual mandato abordou um total de 

79 920, 65 euros.  

Tomás Viçoso colocou a seguinte nota no parecer: O Conselho Fiscal concluiu que num mandato 

marcado pela atipicidade gerada pela pandemia, consideramos que os resultados líquidos 

apresentados neste mandato efetivamente inferiores aos expostos supra, encontra-se dentro 

daquilo que é a normalidade de uma atividade financeira de uma Associação Académica e de uma 

Editora Jurídica. No entanto, é de salientar que este resultado líquido se demonstra 

substancialmente superior ao previsto em Orçamento no início do mandato e aprovado pelos 

Associados (37 591,91 euros). 

 

Relativamente à Comparação de valores perspetivados de gastos e proveitos, o Conselho Fiscal 

concluiu o seguinte:  

- Total em Rendimentos em Orçamento – 761 500,00 euros;  

- Total Gastos em Orçamento – 703 462, 49 euros;  

- Total Rendimentos em Relatório de Contas – 738 750, 25 euros; 

- Total Gastos em Relatório de Contas – 658 829,60 euros;  

 

Tomás Viçoso comparou que no mandato passado, um total previsto de gastos no valor de 

782 357,49 euros e acabou por gastar aproximadamente 825 000 euros. No presente mandato, 

perspetivou-se um gasto de 703 462,49 euros e na prática, foram gastos apenas 658 829,60 euros, 

o que se deve ao facto de a maioria das atividades ter ocorrido a nível digital.  

 

Quanto ao Passivo:  
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Tomás Viçoso explicou que relativamente ao Mandato 2019/2020 – dívida corrente, de 37 000 

euros. Em fevereiro, que seria praticamente fim de mandato, 27 300 euros (abateu 10 000 euros 

– gestão normal). Relativamente ao pós-covid, com orçamento retificativo, em virtude da falta de 

receita, continuidade de atividade económica e investimentos nos estudantes (disponibilização 

em formato e-book) – 203 855 euros de dívida corrente. Atualmente, temos um crescimento de 

vendas referente a 2019 de 10% e uma quebra de investimento de 3% (justificação - não reflete 

os habituais valores de setembro, que este ano foram em outubro como as inscrições e receção de 

novo ano letivo, ou seja, que estão contabilizados em outubro que podem anular esta diferença 

residual de quebra), reduzido substancialmente.  

 

Esta reunião terá continuação no dia seguinte, dia 9 de novembro de 2021, sendo anexada a ata a 

este documento de modo que se tenha uma melhor perceção da discussão em sede de análise de 

relatório de contas.  

 

Sem mais nada a acrescentar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por terminada a reunião.  
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Lisboa, 8 de novembro de 2021 

Pelo Conselho Fiscal da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 

 

O Presidente, 

Tomás Viçoso. 

 

O Vice-Presidente, 

Luís Januário. 

 

A Secretária, 

Carolina Rufino. 

 

A Suplente, 

Inês Loureiro. 

 

O Suplente, 

António Pestana. 
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

(9 de novembro de 2021) 

Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, a reunião do Conselho Fiscal teve 

lugar por via da plataforma zoom, devido aos diferentes locais em que os membros se encontram.  

Estiveram presentes na Reunião, o Presidente, Tomás Viçoso; o Vice-Presidente, Luís Januário; 

a Secretária, Carolina Rufino; a 1ª Suplente, Inês Loureiro; o 2º Suplente, Pedro Pinto e o 3ª 

Suplente, António Pestana.  

A ordem de trabalhos foi:  

→ Período Antes da Ordem do Dia – PAOD;  

→ Parecer – Relatório de Contas 

→ Outros assuntos. 

Período Antes da Ordem do Dia – PAOD: 

Tomás Viçoso recebeu os valores do Relatório de contas e como havia já algumas questões que 

já tínhamos discutido previamente, elaborou um rascunho de alguns pontos do parecer, 

procurando junto da Dona Antónia e do Miguel Cruz, justificar determinados valores para nos 

esclarecer em reunião.  

O Presidente adiantou ainda a Introdução e explica o que consta da mesma para que possa ser 

aprovada ou não por todos os membros presentes.  

Acrescentou ainda as conclusões sobre os gráficos presentes no relatório de contas que já tinha 

sido por nós analisado em reunião previamente.  

Parece Relatório de Contas 

Introdução do Parecer: 

Relativamente à introdução, Tomás Viçoso, em face a determinados pontos que não se 

encontravam discriminados no Relatório de Contas, como concluímos em comparação pelo 

Balanço de Despesas, contactou Dona Antónia, que esclareceu que, não só é esse o procedimento 

praticado pelas empresas de contabilidade aquando da elaboração do relatório de contas e de fecho 

de contas do ano contabilístico. Como também é utilizado pelas empresas de contabilidade o 

SAFT (Standard Audit File for Tax Purposes) – este corresponde a um documento onde consta 

toda a informação fiscal e contabilística de uma determinada entidade durante um período de 

tempo.  

Tudo isto significa que só e apenas quando a contabilidade da AAFDL efetua o levantamento 

dessas faturas, e a entidade que prestou esse serviço efetua também esse levantamento, é que a 

respetiva despesa constará no portal das finanças, e consequentemente no SAFT. Assim, e tendo 

em conta que o SAFT será a base para o relatório de contas, só teremos presentes nesse mesmo 

relatório os valores faturados. Portanto, existirão faturas do nosso lado que estão incluídas no 

conjunto dos fornecimentos e serviços externos, por não ter ocorrido o levantamento das faturas 

por parte da entidade prestadora do serviço, e que, portanto, não podem ser discriminadas.  

Luís Januário quanto a isto questiona se não devemos acrescentar à introdução a informação de 

que o que está no relatório de contas corresponde ao ano contabilístico, mas que a nossa análise 

irá versar maioritariamente numa comparação com mandatos anteriores, e não somente no que 
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ocorreu durante esse período contabilístico, porque este último debruça-se sobre meses que não 

nos enquadram. Concordamos e é então acrescentada essa informação.   

Análise de proveitos 

• O mês de dezembro foi de gastos muito elevados devido ao facto de ser o mês em que 

se afere ao nível de fornecimentos e serviços externos porque a contabilidade, para o 

fecho do ano fiscal, lançou através do SAFT (Standard Audit File for Tax Purposes) 

exportado das Finanças as faturas que não foram lançadas durante o ano, havendo 

uma reconciliação das mesmas (possível aferir da rubrica 62 do Mapa de Exploração 

Mensal da página 4).  

Quanto a este ponto o Presidente esclarece com Dona Antónia o porquê de os valores do mês de 

dezembro serem tão elevados. Assim, explica que existe uma quantidade de faturas que como não 

são lançadas no momento delas (como explicado anteriormente), ocorre uma conciliação dessas 

mesmas faturas em dezembro e por isso aumentam os gastos.  

• O mês de fevereiro e março ao nível de proveitos demonstram uma subida exponencial 

explicada não só por ser início de 2º semestre e haver uma grande afluência às 

livrarias, mas também pelos descontos da campanha “Estamos Online” que a AAFDL 

Editora levou a cabo nesse período. 

Em relação a fevereiro e março Luís Januário sugere que se refira o nome da campanha “Estamos 

Online”. Acrescenta-se este ponto. E ainda que é importante realçar que em Janeiro nos 

encontrávamos em situação de confinamento obrigatório.  

Em relação a este ponto todos concordámos e as questões referidas são adicionadas.  

Conclusão do Relatório de Contas  

Luís Januário sugere que acrescentaria apenas uma conclusão relativa ao porquê da comparação 

com mandatos anteriores, dizendo que apesar de serem notórias as divergências de realidades 

entre os mandatos passados e o atual, se entende que são as realidades mais próximas àquela que 

vivemos nos últimos 12 meses.  

Luís Januário sugere ainda que se elabora uma comparação entre receitas e gastos do relatório 

de contas de mandatos passados e um pequeno comentário relativo a essa comparação. 

Concordamos que sim.  

Este ponto das conclusões foi também aprovado.  

Análise por secções 

Passemos agora para as críticas aos valores.  

António Pestana refere que se deve referir na introdução do ponto “Análise por Secções” mais 

uma vez que apenas estamos a ter em conta as despesas faturadas, Luís Januário concorda e 

sugere que se refira que qualquer discrepância com o Balanço de Despesas do 1ª semestre têm 

por trás única e exclusivamente, razões de faturação.  

• O valor referente aos Núcleos encontra-se dentro do perspetivado e analisado pelo 

Conselho Fiscal em Balanço de Despesas do 1º semestre, sendo que os valores 

analisados do NEH nesse mesmo Balanço foram faturados no mandato passado e este 

valor do Relatório de Contas de 260 euros na impressão da revista Humaniza-te foi já 

faturado no mandato atual. 
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Luís Januário questiona por que razão o valor passou de 48€ para 260€. Tomás Viçoso explica 

que isto se deve ao facto de terem sido impressas mais revistas Humaniza-te, já que a primeira 

edição da revista teve um número menos elevado, uma vez que nos encontrávamos em situação 

de confinamento obrigatório. Consequentemente, atualmente foi possível serem impressas mais 

cópias.  

• Não podemos deixar de notar que o Prémio Jovem Talento Administrativo que 

totaliza um valor de 5000 euros de despesa às contas da AAFDL não foi este ano (e já 

não é a primeira vez) entregue na sua totalidade enquanto prémio. Isto porque, o 

Regulamento deste mesmo prémio, aquando da sua aprovação na sua primeira edição, 

permite que o júri, na avaliação dos artigos, quando considere que não são 

merecedores de prémios, não os entregue e canalize os valores respetivos a doações, 

como aconteceu este ano, à Biblioteca da Procuradoria-Geral da República. 

Quanto ao prémio jovem administrativo, como é referido no parecer nas últimas duas edições o 

primeiro e segundos prémios não foram entregues porque os trabalhos não foram considerados 

merecedores do respetivo prémio, o que levou a que o mesmo fosse doado. O Conselho Fiscal é 

da opinião de que não sendo o montante, referente ao prémio (4000 mil euros), entregue aos 

estudantes, a AAFDL não deveria financiar este mesmo prémio, por não haver utilidade para tal. 

• Importa referir quanto à rubrica “Cacifos” que este valor é substancialmente mais 

baixo porque a renovação dos cacifos pela AAFDL ainda não foi procedido este ano 

letivo, sendo que o valor do ano letivo passado já não é avaliado em Relatório de Contas 

deste mandato. 

Luís Januário questiona se ainda não ocorreu a renovação como se justifica o valor de 60€? 

Tomás Viçoso esclarece que corresponde a cacifos que restaram do ano passado e que foram, por 

exemplo, requisitados em maio.  

• O valor de Inscrições na Secção Desportiva não só é mais baixo que o orçamentado 

(onde se previu 4700 euros) devido ao facto de se terem inscritos menos equipa do que 

se esperava, mas também pelo facto de a ADESL ainda não ter feito o levantamento 

dessas faturas para que possam constar do mapa de despesas contabilístico da AAFDL. 

Assim, apenas foi contabilizado o pagamento da inscrição da equipa de Andebol de 275 

euros e da inscrição de uma das equipas na ADESL no valor de 163 euros.  

Carolina Rufino sugere que se esclareça que este valor é menor que o orçamentado, por não 

terem sido inscritas tantas equipas como previsto.  

• Importa ainda referir na Secção Desportiva que os valores referentes a Deslocações 

Atletas e Lanche se devem à Fase Final do Campeonato Nacional Universitário na 

Covilhã pela nossa equipa de andebol, valor que se compreende não estar orçamentado 

pois dependia da prestação da equipa em sede de Campeonato Universitário de Lisboa, 

não se compreendendo, porém, o porquê de esta despesa não ter sido autorizada pelo 

Conselho Fiscal, obrigação estatutária prevista no artigo 36º alínea h). 

Tomás Viçoso levanta aqui a questão de ter ocorrido uma despesa não orçamentada acima de 

1000€ e não ter sido requerido parecer do Conselho Fiscal sobre a mesma. Sublinha-se que, no 

entanto, esta ação não terá nenhuma consequência.  

Luís Januário refere ainda que é importante adicionar que o valor dos troféus também não 

corresponde ao que teria sido orçamentado inicialmente, e foi gasto mais de o dobro do que foi 

orçamentado.  
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Após todos concordarmos com os pontos anteriores, reviu-se uma última vez os valores do 

Relatório de Contas não analisados até este ponto. Quanto a isto entra a questão dos passivos.   

Relativamente ao passivo, Tomás Viçoso pediu esclarecimentos à D. Antónia de modo a 

conseguir perceber os valores do passivo. A D. Antónia explicou que o montante referente ao 

passivo continha também os valores do passivo gerado no mandato passado porque o relatório de 

contas do ano 2019/2020 é apenas até fevereiro de 2020, o que, por isso, engloba os montantes 

de fevereiro de 2020 até agora e não os montantes de setembro de 2020 até agora. No entanto, 

tanto a D. Antónia como o Tesoureiro concluíram que o passivo, na realidade, não pode ter o 

valor apresentado na tabela (aproximadamente 495 mil euros), porque este passivo foi reduzido a 

um intervalo entre os 90 a 100 mil euros, pelo que irão falar com o departamento de contabilidade. 

O Tesoureiro, a quem também o Tomás Viçoso pediu esclarecimentos, propôs que a justificação 

deste valor pudesse ser o passivo corrente de dezembro mais o passivo que se gerou durante este 

mandato (nomeadamente, o investimento a fornecedores). 

Luís Januário sugeriu que se concluísse com um balanço entre os ativos e os passivos deste 

mandato comparativamente com os mandatos anteriores, de modo a ter-se em conta qual foi o 

valor que aumentou ou diminui no presente mandato.  

Tomás Viçoso ligou à D. Antónia a pedir esclarecimento sobre esta questão, tendo concluído que 

existiram conciliações bancárias e muitos dos valores destas foram apontados, não entendendo 

então o valor em questão. Este valor apenas pode ser justificado pelo contabilista.  

Tomás Viçoso considerou que, enquanto Conselho Fiscal, devemos deixar a nota da análise dos 

valores em questão, sendo que, para melhor esclarecimento, em sede de RGA, o Tesoureiro 

poderá sempre esclarecer.  

Foi deixado em nota de conclusão que o ativo corrente cresceu e o passivo corrente encontrou 

também valores muito elevados, tendo sempre em consideração a situação pandémica, que afetou 

toda e qualquer empresa. 

Tomás Viçoso considerou que se deveria votar. Não podendo a Secretária estar presente nesta 

parta da reunião, Pedro Pinto procedeu à votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos 

presentes.  

Luís Januário sugeriu que a conclusão abordasse o facto de sendo o papel do CF a análise das 

contas, e tendo as contas tido um resultado líquido positivo e superior ao previsto no orçamento, 

o CF apresenta parecer positivo.  

 

Relatório de Atividades:  

Sobre o relatório de atividades, Luís Januário explicou que foi feito, pela primeira vez, um plano 

de atividades, colocando-o no regulamento interno do Conselho Fiscal, de modo a tornar este 

órgão mais transparente e enunciado o que foi feito e não foi feito ao longo do mandato.  

No que diz respeito ao Portal da Transparência, o Vice-Presidente disse que o que estava 

inicialmente planeado, era neste mandato serem desenvolvidas as bases para esse Portal, tendo 

sido, inclusivamente, falado em reunião. No entanto, tendo sido um plano para agosto, não se 

chegou a concretizar devido aos vários compromissos profissionais dos membros.  

Quanto aos poderes disciplinares, Luís Januário explicou no relatório de atividades do CF, que 

efetivamente este assunto foi discutido. No entanto, não se concretizou porque o Conselho Fiscal 

não conseguiu apresentar uma proposta. 



 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (8 e 9 de novembro de 2021) 

 

No que respeita ao livro de atas, Tomás Viçoso acrescentou que a única novidade é que a 

encomenda dos livros de atas já foi feita, contudo, há algumas semanas que não foi possível 

estabelecer contacto com a EdiPrinter, a empresa a quem foi feita a encomenda. No entanto, a 

AAFDL ainda não procedeu ao pagamento.  

Tomás Viçoso acrescentou ao relatório um capítulo designado “Novos Contratos” uma vez que 

existiu um novo contrato de prestação de serviços com a BLAT, para renovar as artes, mas que 

não foi analisado pelo CF.  

Quanto ao Regulamento Interno de Práticas Correntes, Luís Januário relembrou que não foi 

colocado em vigor no mandato presente porque em sede de RGA foi votado que todas as 

alterações estatutárias acontecessem apenas no próximo mandato. 

Pedro Pinto procedeu à votação do Relatório de Atividades do Conselho Fiscal, tendo sido 

aprovado por unanimidade dos presentes.  

 

Tomás Viçoso, sem mais nada a acrescentar, deu por terminada a reunião às vinte horas e trinta 

minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (8 e 9 de novembro de 2021) 

 

Lisboa, 9 de novembro de 2021 

Pelo Conselho Fiscal da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 

 

O Presidente, 

Tomás Viçoso. 

 

O Vice-Presidente, 

Luís Januário. 

 

A Secretária, 

Carolina Rufino. 

 

O Vogal,  

Pedro Pinto. 

 

A Suplente, 

Inês Loureiro. 

 

O Suplente, 

António Pestana. 

 


